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สถานีเตือนภัยดวยป ริมาณน้ําฝน

สถานีเตือนภัยดวย

ปริมาณน้ําฝนและระดับน้ํา

กรมทรัพยากรน้ํา 180/3 ช้ัน 8 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2298 6613
EARLY WARNING SYSTEM ระบบปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม http://ews.dwr.go.th

สัญญาณไฟสีแดง (อพยพ)

- ใหเคลื่อนยายไปยังพื้นท่ีปลอดภัย
  ท่ีมีการไดแจงใหทราบ

สัญญาณไฟสเีขียว (เฝาระวัง)

- ใหเฝาระวัง และตดิตามสถานการณ
- คอยฟงประกาศจากผูรู หรือหอ 
  กระจายขาว

สัญญาณไฟสเีหลือง (เตรียมพรอม)

- ใหเตรียมตวัพรอมรับสถานการณ
- เก็บรวบรวมสิ่งของท่ีจําเปน
- รอฟงประกาศและสัญญาณครั้งตอไป

สรุปรายงานการแจงขอมูลการเตือนภัย
นํ้าหลาก-ดินถลมในพื้นท่ีลาดชัน และท่ีราบเชิงเขา

หองปฏิบัตกิารเฝาระวังและเตือนภัยนํ้าหลาก-ดินถลม
สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วัน พุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2564 เวลา 07.00 น.

สถานการณเตือนภัยท้ังหมด

เฝาระวัง เตรียมพรอม อพยพ
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